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رقم 1 – ھكذا تكون تعددیة اللغة :
فلنتحدث مع أوالدنا بلغة العائلة – لغة األم

یمكن العثور عىل املزید من نرشات ھذه السلسلة وكذلك قامئة 
األدبیات عىل الرابط التايل :

www.leibniz-zas.de/bivem

كام وأن املنشورات متوفرة بلغات أخرى .

ننصح بقراءة
Solveig Chilla & Annette Fox-Boyer: 

»Zweisprachigkeit /Bilingualität. Ein Ratgeber für  
Eltern.« Schulz-Kirchner Verlag, 2012.

نصائح مھمة لآلباء واألمھات

‹  تحدث/ ي مع طفلك باللغة التي تشعر/ ین فیھا بالراحة اللغة 
األقرب إلیك .

‹  الرتكیز عىل لغة العائلة مھم جدا بالنسبة لھویّة الطفل 
وللعالقة بین الوالدین والطفل .

‹ استمتع/ ي مبحادثة الطفل وخاطبھ/ یھ كثیراً ولو كان صغیراً جداً .
‹  أحرض/ ي طفلك إىل روضة األطفال يف جیل مبكر وواظب/ ي عىل 
ذلك حتى یتمكن من تعلم اللغة األملانیة . إن إتقان اللغة األملانیة 

أمر مھم لضامن فرص التعلیم لطفلك يف املستقبل .

‹  يف حال وجود أي تساؤالت لدیك ، حاول/ ي االستفادة من 
العروض االستشاریة املتاحة بخصوص تعددیة اللغة !
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ھكذا تكون تعددیة اللغة
فلنتحدث مع أوالدنا بلغة 

العائلة – لغة األم
معرفة ملدى الحیاة

حقائق – دراسات – معلومات
لألهل واملهنيني واملربني
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تعزیز اللغة األوىل

‹  من املھم أن یتحدث الوالدان مع أطفالھام منذ الوالدة ، وأن یستمر 
تواصل األطفال مع لغة العائلة ألمد طویل ، وأیضا – عىل سبیل 
املثال – التواصل مع األجداد واألقارب واألصدقاء أو من خالل 

األنشطة الرتفیھیة .

عندما یتحدث الوالدان لغات مختلفة

 ‹  لیست مشكلة إذا تحدثت األم بلغة مختلفة مع الطفل عن األب . 
بل علینا فقط أن نتذكر أن اكتساب اللغة یعمل بشكل جید عندما 

یتحدث الوالدان كثیرًا مع الطفل .

لنتحدث مع أوالدنا بلغة العائلة

‹  علینا أن نتحدث مع أطفالنا باللغة التي نشعر بھا بالراحة – اللغة 
األقرب إلینا ، لغتنا األم .

ملاذا ؟

‹  لعالقة صحیة بین الوالدین والطفل ، من املھم أن تكون لغة مشرتكة 
متّكن الجمیع التعبیر عن أنفسھم بشكل جید . كلام أصبح األطفال أكرب 
سًنا ، كلام أصبحت املحادثات أكرث تحدیًا ، خاصة يف سن البلوغ . لذا من 

املھم أن یتمكن الوالدان واألطفال من التحدث فیام بینھم حول 
القضایا العاطفیة بلغة مشرتكة .

‹  اللغة األوىل ھي أساس مھم یمّكن األطفال من اكتساب اللغات 
األخرى. عندما یبذل األھل جھًدا لضامن متّكن أطفالھم من اللغة 

األوىل، فإنھم یعدونھم جیًدا الكتساب لغات أخرى ، عىل سبیل املثال ، 
اللغة الثانیة األملانیة .

‹ لتعدد اللغات مزایا كثیرة عىل املستوى الذھني والثقايف .

أمي ، ھل یمكن لجمیع 
الناس أن یتحدثوا لغتین ؟

غالبیة الناس متعددو اللغات، 
والعدید منھم یتحدثون ثالث 

 لغات حتى خمس لغات أو
 أكرث يف وقت واحد!

 [1] A. Klassert & N. Gagarina: »Der Einfluss des elterlichen Inputs auf die 
Sprachentwicklung bilingualer Kinder: Evidenz aus russischsprachigen  

Migrantenfamilien in Berlin.« Diskurs Kindheits- und Jugendforschung 4,  
413–425, 2010.

تعزیز اللغة األملانیة

‹  یتعلم األطفال اللغة األملانیة جیداً حینام یواظبون عىل دوام 
روضة األطفال من جیل مبكر. من املھم أن یتم ذلك بانتظام 

وأن یشارك األطفال بجمیع األنشطة الجامعیة )مثال دائرة 
الصباح ، أیام املشاریع ، الرحالت …( حتى یتمكنوا من سامع 

اللغة األملانیة والتحدث بھا بكرثة .

من األدبيات العلمية

‹  تنتقد الصحافة املھاجرین ، أحیانا ، لعدم تحدثھم األملانیة مع 
أطفالھم . ھل ھذا النقد مربر؟ ال . یظھر بحثنا أن األطفال الذین 

یتحدثون لغات متعددة وال یتحدثون األملانیة يف املنزل ال یعانون 
من مستوى أقل باللغة األملانیة بالعدید من املجاالت مقارنة 

باألطفال الذین یتحدثون األملانیة يف املنزل .[1]

ھل تتكلم 
االملانیة ایضا ؟

طبعا ! فقد تعلمتھا 
يف الروضة !


